
Додаток № 2 від “_____” ______20 ____ р.
до договору про постачання електричної 
енергії споживачу
№ ___________ від _____________ р.

Комерційна пропозиція № 2/23 Ф-П
             Для споживачів з запланованим обсягом споживання від  50 000 кВт*год до     
                                                               500 000    кВт*год на місяць
       Оплата  електричної енергії один раз за фактично спожиту  електричну енергію
(плата за надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем

через Постачальника)

Умова Пропозиція

1.Критерії  яким  має
відповідати
Споживач:

 особа  є  власником/користувачем  об’єкта,  на  який  здійснюється
електропостачання;

 наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування
цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

 Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг
з розподілу/передачі електричної енергії;

 відсутня  прострочена  заборгованість  за  договором  про  постачання
електричної енергії перед попереднім постачальником;

 відсутній  факт  припинення/призупинення  постачання  електричної
енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у
випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;

 заплановане споживання  від   50  000 кВт*год до 500 000 кВт*год на
місяць.

2. Ціни  на
електричну енергію

Фактична  ціна  купованої  електричної  енергії  у  розрахунковому  періоді
(Цфакт), визначається за формулою:
              Цфакт= Цкм* КПОСТ +  ТП  +  Тр, (грн. за 1 кВт•год, без ПДВ), де:
ЦКм -  середньозважена  ціна   електричної  енергії  що  постачається
Споживачу  яка  склалась   на  всіх  сегментах  ринку  в   розрахунковому
періоді.
ТП   -   тариф на передачу електричної  енергії  оператора системи передачі
(ОСП). Для споживачів, що приєднані  до мереж ОСП, мають відповідний
укладений  договір  та  сплачують  за  послугу  з  передачі  напряму ОСП,  з
моменту письмового повідомлення Постачальника  щодо наявності такого
договору ТП=0;

Тр - тариф на послуги з розподілу електричної енергії.
КПОСТ  — коефіцієнт  прибутковості  постачальника,для  даної  комерційної
пропозиції складає 1,035;
 Сума коштів, яку має оплатити Споживач за спожиту в розрахунковому
періоді електричну енергію, визначається як добуток  фактичного обсягу
спожитої  електричної  енергії  на  визначену  у  розрахунковому  періоді
фактичну ціну (Цфакт).
Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового
кодексу України.

3, Територія, на якій
Постачальник

пропонує відповідну
комерційну
пропозицію

На  території  України,  в  межах  закріплених  територій  здійснення  своїх
ліцензованих діяльностей підприємствами, що отримали у встановленому
порядку ліцензії з розподілу електричної енергії.

4. Спосіб оплати
Розрахунковим періодом є календарний місяць. 
Оплата електричної енергії та послуги з розподілу електричної енергії



здійснюється  Споживачем  один  раз  за  фактичний  обсяг  спожитої
електричної  енергії,  визначений  за  показами розрахункових  засобів
обліку (або розрахунковим шляхом), на підставі виставленого рахунка
Споживачу,  в  якому  зазначаються  суми  до  сплати  за  спожиту
електричну енергію.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності в
платіжному  документі  в  реквізиті  “Призначення  платежу”  посилань  на
період,  за  який  здійснюється  оплата,  або  перевищення  суми  платежу,
необхідної  для  цього  періоду,  ці  кошти,  перераховані  Споживачем  за
електричну енергію,  Постачальник  має  право зарахувати як погашення
існуючої  заборгованості  Споживача  з  найдавнішим  терміном  її
виникнення.
У  разі  зміни  тарифу  надлишок  (переплата)  оплаченої,  але  не  спожитої
електричної енергії,  зараховується Споживачу на його особовий рахунок
як попередня оплата за новими тарифами в наступному розрахунковому
періоді.

5. Термін надання
рахунку за спожиту
електричну енергію

та термін його
оплати

Рахунок за спожиту електричну енергію  надається Споживачу до 12
числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим.
Рахунок за спожиту електричну енергію  має бути оплачений протягом
10 робочих днів від дня отримання рахунка Споживачем.

Рахунки  на  оплату  надаються  Споживачу  у  відповідних  структурних
підрозділах  Постачальника,  або  направляються через  систему
електронного  документообігу  у  разі  укладання  відповідної  додаткової
угоди до Договору. 
В  разі  неотримання  Споживачем  рахунків  у  відповідних  структурних
підрозділах  за відсутності укладеної додаткової угоди щодо електронного
документообігу,   Постачальник направляє рахунки Споживачу поштовим
зв'язком. У такому випадку рахунки вважаються отриманими Споживачем
з дня їх відправлення.

Оплата  вартості  електричної  енергії  здійснюється  Споживачем  на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

6. Порядок звіряння
фактичного обсягу

спожитої
електричної енергії

Звіряння  фактичного  обсягу  спожитої  електричної  енергії  здійснюється
шляхом оформлення між Споживачем та Постачальником “Акту прийому-
передачі електричної енергії ”, сформованого згідно з даними на останній
день розрахункового періоду споживача.

Постачальник надає Споживачу два примірники “Акту прийому-передачі
електричної енергії ”, які Споживач протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
отримання підписує, за наявності - скріплює печаткою та передає один з
них  Постачальнику   особисто  або  надсилає  на  адресу  його
місцезнаходження, визначену в Договорі.
“Акти  прийому-передачі  електричної  енергії  ”надаються  Споживачу  у
відповідних  структурних  підрозділах  Постачальника,  або  направляються
через систему електронного документообігу у разі укладання відповідної
додаткової угоди до Договору. 

В  разі  неотримання  Споживачем  “Актів  прийому-передачі  електричної
енергії ” у відповідних структурних підрозділах  за відсутності укладеної
додаткової  угоди  щодо  електронного  документообігу,   Постачальник
направляє  “Акти  прийому-передачі  електричної  енергії  ”  Споживачу
поштовим зв'язком.
У  разі  неповернення  Споживачем  “Акту  прийому-передачі  електричної
енергії  ”   протягом  3  (трьох)  робочих  днів  з  дати  отримання  ,  він
вважається погодженим  сторонами та вважається підписаним.



7. Визначення
способу оплати

послуг з розподілу

Споживач  здійснює  оплату  за  послугу  з  розподілу  електричної  енергії
через  Постачальника  з  наступним  переведенням  цієї  оплати
Постачальником оператору системи розподілу.

8.Відповідальність за
порушення строків

оплати

У  разі  порушення  Споживачем  строків  оплати  електричної  енергії,
передбачених п. 5 даної комерційної пропозиції Постачальник має право
провести  нарахування  за  весь  час  прострочення,  у  тому  числі  за  день
оплати: 

 пені  у  розмірі  подвійної  облікової  ставки  НБУ,  що  діяла  в
період, за який здійснюються нарахування,  від суми боргу, за
кожен день прострочення платежу.

 3 % річних з простроченої суми

При  цьому  сума  грошового  зобов’язання  за   договором  повинна  бути
оплачена Споживачем з урахуванням встановленого індексу інфляції.

Суми  пені,  3  %  річних,  інфляційних  зазначаються  у  розрахунковому
документі окремим рядком, та повинні бути сплачені протягом 5 робочих
днів від дня його отримання Споживачем.
Суми пені, 3 % річних, інфляційних сплачуються Споживачем на поточний
рахунок Постачальника

9. Розмір компенсації
Споживачу за
недодержання

Постачальником
комерційної якості

послуг

Постачальник  зобов'язується  надавати  компенсацію  Споживачу  за
недотримання  показників  комерційної  якості  послуг  у  порядку,
затвердженому Регулятором. Інформація про порядок надання компенсацій
та  їх  розміри  розміщується  на  офіційному  вебсайті  Постачальника
www.zbutenergo.kharkov.ua.

10.  Порядок зміни
умов договору та

його дострокового
припинення

У разі зміни умов договору про постачання електричної енергії споживачу,
у тому числі комерційної пропозиції, електропостачальник не пізніше ніж
за 20 днів до їх застосування повідомляє про це споживача із зазначенням
інформації про право споживача розірвати договір.
У  разі  надання  у  встановленому  порядку  електропостачальником
споживачу  повідомлення  про  зміни  умов  договору  про  постачання
електричної  енергії  (у  тому  числі  зміну  ціни),  що  викликані  змінами
регульованих  складових  ціни  (тарифу  на  послуги  з  передачі  та/або
розподілу  електричної  енергії,  та/або  змінами  в  нормативно-правових
актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії,
договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але
не  раніше  ніж  через  20  днів  від  дня  направлення  (надання)  споживачу
повідомлення):

1)  достроково  розірваним  (без  штрафних  санкцій)  за  ініціативою
споживача  -  у  разі  надання  електропостачальнику  письмової  заяви
споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня
отримання такого повідомлення, але не пізніше ніж за 10 календарних днів
до зазначеної в повідомленні дати зміни умов договору;
2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах - у разі не
надання  електропостачальнику  письмової  заяви  споживача  про
незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня отримання такого
повідомлення, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до зазначеної в
повідомленні дати зміни умов договору.

11. Інші умови Оплата  витрат  оператора  системи  розподілу  на  здійснення  робіт  з
припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача
(повторне  підключення  електроустановки)  здійснюється  Постачальником
за рахунок коштів Споживача.
Інформування  споживача,  з  яким укладено Договір,  про зміни в умовах

http://www.zbutenergo.kharkov.ua/


Договору,  про  закінчення  терміну  дії,  зміну  тарифів,  суми  до  сплати  у
рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, іншу
інформацію,  яка  стосується  взаємовідносин  сторін,  може  здійснюватись
шляхом направлення відповідної інформації:

 засобами  електронного  зв'язку  на  електронну  адресу  споживача,
вказану у заяві-приєднання до умов Договору;

 СМС-повідомленням на номер зазначений у заяві - приєднанні;

 шляхом розміщення інформації в рахунках за спожиту електричну
енергію;

 у центрах обслуговування споживачів;

  через особистий кабінет;

 на офіційному вебсайті постачальника, тощо.

12. Можливість
постачання
захищеним

споживачам

Постачання електричної енергії захищеним споживачам не здійснюється.

13. Термін дії
договору та умови

пролонгації

Договір діє до 31.12.2023 року   а в частині  розрахунків  – до їх повного
виконання.

Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік,
якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною
із сторін не буде заявлено про припинення його дії.
Постачальник має право в односторонньому порядку достроково розірвати
договір  про  постачання  електричної  енергії  споживачу,  повідомивши
Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання у випадках:

 якщо  споживач  прострочив  оплату  за   постачання  електричної
енергії  згідно  з  умовами  Договору  та  комерційної  пропозиції,  а
саме:  за  наявності  боргу  в  розмірі  більшому  ніж  вартість
електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців.

Постачальник: Споживач:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ”
Юридична адреса:
м. Харків, вул. Плеханівська, буд.126, 61037, 
Поштова адреса:
м. Харків, вул. Гоголя, буд. 10, 61057,
Тел.: 0-800-200-413;
(095) 089 33 34 Тел.: ______________________________

ЄДРПОУ 42206328
ІПН 422063220326
Для сплати за електричну енергію:
Поточний рахунок із спеціальним режимом 
використання 
UA323518230000026034301529792  
Філія ХОУ АТ «Ощадбанк»  
Для сплати пені, 3 % річних, інфляційних:
Поточний рахунок  
UA673518230000026002300529792
в  філії ХОУ АТ «Ощадбанк»
___________________________(                             )
                        (підпис, П. І. Б.)

РНОКПП 

_______________________________________
                         (підпис, П. І. Б.)

                 ____________ 20__ року                  ____________ 20__ року


	Додаток № 2 від “_____” ______20 ____ р.
	№ ___________ від _____________ р.
	Комерційна пропозиція № 2/23 Ф-П

